ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід - Метал»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

45008, Волинська обл„ місто Ковель, вулиця М. Левицького, будинок 75А, квартира З,
код СЛРІІОУ 39708565, директор - Шеметова Олександр Геннадійовин,
тел./факс (032) 229-50-31
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

35331, Рівненська область. Рівненський район, с. Городок, вул. Штейнгеля барона, 86а
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці від

02.05.2018р

(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «ЗАХІД-МЕТАЛ» Шеметов Олександр Геннадійовин цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
• ковальсько-пресове устатковання (п.З додатку 7 до «Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011
р. № 1107), а саме:
1. Прес прес гідравлічний пакетувальний С-26, зав. № 266, 1987 року виготовлення, виробництва
Ribinska Kovinska Industrija, Югославія;
2. Прес гідравлічний пакетувальний RIKO S - 12 А/М - 3, зав. № 1487, 1983 року виготовлення,
виробництва Ribinska Kovinska Industrija, Югославія;
Кількість робочих місць 2 (два), у тому числі 2 (два), де існує підвищений ризик виникнення травм.
Ковальсько-пресове устатковання використовується в виробничому цеху.
(найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості на підприємстві діють служба з охорони праці, комісія по перевірці знань
працівників з питань охорони праці та дотримання правил техніки безпеки: відповідальний за стан
охорони праці на підприємтсві директор Шеметов О.Г.; підприємтсво забезпечене інструкціями про
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційною документацією,
засобами індивідуального захисту, нормативно-правовою та матеріально-технічною базою
навчально-методичним забезпеченням.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріальнотехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Шеметов О.Г.
(ініціали та прізвище)

03 травня 2018 р.
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